
 

Week 39 

27 september 2019 
 

 

 

Kennismakingsavond 

 

 
 

Wat fijn dat er zoveel ouders op de kennismakingsavond zijn geweest. We kijken terug op een geslaagde avond. De 

kinderen waren supertrots op de uitnodiging, de paddenstoel-cupcakes en fruitspiezen die ze zelf gemaakt hadden.  

 

Schoolfotograaf 

 

Elk jaar komt de schoolfotograaf. Voor de Verrekijker komt Dick Dicks op donderdag 3 oktober.  

 

 
 

Kinderboekenweek 

 

Volgende week woensdag start de kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober). Het thema van dit jaar is “reis mee”. 

 

 

 

Op tijd op school 

 

Fijn om te zien dat de meeste kinderen deze week op tijd op school waren, zodat we op tijd met de les kunnen 

beginnen! Ter herinnering hier nog even de tijden: 8.15 uur inloop, 8.25 de bel gaat, 8.30 de les start, de deur gaat 

dicht. 



 
 

Mededelingen  

 
 Oudergesprekken 

Op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 oktober vinden de oudergesprekken plaats om de ontwikkeling 
van uw kind en het OPP (individueel plan van het kind) te bespreken. U heeft vandaag een uitnodiging 
ontvangen. Fleurine Duisters (orthopedagoog) zal ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Deze gesprekken zijn 
voor de ouders. Wij willen u vriendelijk verzoeken de kinderen niet mee te nemen. Alvast bedankt.  
 

 Activiteitencommissie 
Op SBO De Verrekijker bestaat, samen met BS EigenWijs, een gezamenlijke activiteitencommissie: AC 
Veldhoven Midden. Dit is een oudergeleding die in nauwe samenwerking met de teams van SBO De 
Verrekijker en BS EigenWijs medeverantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten. 
Vanuit SBO de Verrekijker zijn we nog op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die de 
activiteitencommissie komen versterken. De vergaderingen zijn verspreid op middagen en avonden en op 
wisselende dagen. Mocht je hier interesse in hebben, dan graag even mailen naar Hannie van Riel 
(h.vanriel@veldvest.nl) of spreek haar even aan. 

 

Belangrijke data 

 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020  

Herfstvakantie:                          14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie :                             23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie :                     24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                 27 april 2020 

Meivakantie :                               20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                           5 mei 2020 

Hemelvaart :                                21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                 1 juni 2020 

Zomervakantie :                          13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

Studiedagen 

dinsdag 5 november 2019  

vrijdag 6 december 2019 (alleen voor SBO De Verrekijker)  

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

 

 

 

 


